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PARINTINS

Operação prende
20 antes do Festival
Operação ‘Interior Seguro’ cumpriu60mandadosdebusca, apreensãoeprisão

Arquivo/AC

Mariolino Brito garantiu que operação deixou Parintins segura para o festival
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Dois homens considerados co-
mo os principais traficantes do
município de Parintins foram
presos por policiais civis e mili-
tares e serão transferidos para
presídios deManaus. Segundoo
delegado do Departamento de
Polícia do Interior (DPI), Mario-
lino Brito, a Operação Interior
Seguro, daPC, cumpriu50man-
dados de busca e apreensão e
outros 10 de prisão. No total, 20
pessoas foram presas por envol-
vimento com o tráfico de drogas
e roubos.
Com a prisão de LuizMário e

Roberto Jhones, o “Lau”, o dele-
gado acredita que a polícia con-
seguiu desarticular o grupo cri-
minosoque fazia o transportede
drogas de Parintins para Ma-
nauseo comércio em“bocas”da
Iha Tupinambarana. “Cumpri-
mos nosso papel, pegamos eles
de surpresa, no início damanhã
e desarticulamos o tráfico na
ilha. Além deles, prendemos os
bandidos que integravam o ban-
do do Luiz e do Lau”, disse.
Os mandados foram cumpri-

dos em toda a cidade, além de
prisões por tráfico, o delegado
informou que também foram
presos acusados de praticarem
diversos roubos em Parintins.
“Traficantes, aviões do tráfico e
ladrões foram presos consegui-

mos fazer essa operação antes
do Festival de Parintins e garan-
tir a sensação de segurança pa-
ra população e turistas. Parin-
tins estámais segura”, disse.
Segundo o delegado, apesar

dos principais alvos da opera-
ção terem sido presos, algumas
pessoas, que atuam como
‘aviões’ conseguiram fugir. “Fo-
mosdiretonosmaiores trafican-
tes, como é uma cidade peque-
na, uma ilha, a notícia se espa-
lhou e alguns poucos pegaram

suas canoas e fugiram. Mas nós
iremos prendê-las também”.

ASSALTANTESPRESOS
Cinco homens foram presos, na
noite de sexta-feira, na avenida
Norte-Sul, Distrito Industrial II,
após assalto a um ônibus da li-
nha 088, da empresa Global
Green, na Zona Leste da cidade.
Segundo informações da Po-

lícia Militar, policiais da 28ª
Companhia Interativa Comuni-
tária (Cicom) faziam patrulha-

mento de rotina na avenida Cos-
me Ferreira, Distrito Industrial
II, quando receberam denún-
cias de que cinco homens ha-
viam assaltado passageiros da
linha 088. Os policiais prende-
ram ardson da Costa Monteiro,
30, Nardson da Costa Monteiro,
24, Pedro Ribeiro Pinto Junior,
24, Jordy dos Reis Arevaldo, 20,
e Marlon da Silva Garcia, 21, na
avenidaNorte SUL.
Os criminosos foram enca-

minhados ao 9º Distrito Integra-
dodePolícia (Dip), nobairroSão
José.

.

Destaque

>> Suspeito de estupro
Um homem, identificado co-
mo Gelenio do Carmo da Sil-
va, 35, foi preso, na noite de
sexta-feira, suspeito de estu-
prar uma garota de 11 anos,
que é enteada dele. Segundo
informações da Polícia Mili-
tar, o homem foi preso por
policiais da 16ª Companhia
Interativa Comunitária (Ci-
com) por volta das 20h30, na
rua Neves Fontoura, localiza-
da no bairro Adrianópolis, na
Zona Centro-Sul. Gelenio foi
encaminhado para a Delega-
cia Especializada em Prote-
ção à Criança e ao Adoles-
cente (Depca).
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DELPHINAAZIZ

Ação social leva
flores a hospital
Pacientes comHIVplantammudas em jardim

ClóvisMiranda

Aquinta ediçãodoprojeto ‘FloreandoaVhida’ foi tocadopor paciente comHIV

Crianças e adolescentes com
HIV assistidos pela Associação
deApoio à Criança comHIV (Ca-
sa Vhida) participaram, ontem,
da5ªediçãodoprojetoFloreando
a Vhida, quando plantaram 200
mudasornamentaisnojardimdo
Hospital e Pronto-Socorro Del-
phina Rinaldi Abdel Aziz, locali-
zadonazonanortedeManaus.
O Floreando a Vhida iniciou

em2014 e tem como objetivo es-
timular o autocuidado que as
crianças e adolescentes porta-
doras de HIV precisam ter com
a saúde. Durante a primeira
consulta do ano, eles recebem
uma muda em um vaso e levam
para casa, para que, de forma lú-
dica, aprendam que precisam
cuidar da planta e de simesmos,
tomando as medicações neces-
sárias para o tratamento.
Oprojeto tambémé levadopara

instituições em que as crianças e
adolescentespossamserassistidas,

comooHPSDelphinaAziz. Segun-
doamédicainfectologistadaunida-
de, Mayla Borba, o projeto é uma
oportunidade de humanizar o am-
bientehospitalar.
“Nossohospitaltemoobjetivode

sempre se ter a segurança do pa-
cienteeahumanizaçãoequandovo-
cê consegue trazer essas duas ver-
tentes deuma forma lúdica émuito
interessante”,explicouamédica.
Já foram realizadas ações de

plantio no Instituto da Mulher
Dona Lindú, na Fundação de
Medicina Tropical e tambémem
uma praça no Dom Pedro, além
da própria Casa Vhida.
“Com as ações, tentamos fa-

zer com que eles tenham uma
vida mais participativa no meio
em que vivem”, afirmou a dire-
tora-presidente da Casa Vhida,
Solange Dourado.
O projeto já realizou o plantio

demais demil mudas ornamen-
tais e 20 árvores.


